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Martin na bílém koni se letos někde kapku
pozdržel. Nezapomněl se, pravda, dlouho, dorazil asi
s desetidenním zpožděním. Možná vyřknu přání vícero
z nás, když Martina požádám, aby u nás vydržel alespoň
do Vánoc. Tyto významné svátky totiž v posledních
letech doprovázela spíše břečka a bláto. Loňské Vánoce
by se svěže zelenými loukami a sluníčkem mohly směle
konkurovat březnu.
Sníh je jeden z hlavních symbolů Vánoc. Je to
třešnička na dortu, která umocňuje atmosféru už tak
výjimečného večera, kdy se rozhoří svíce, rozsvítí
vánoční stromečky, kdy jsou dětské oči plné očekávání,
kdy se minuty vlečou jako hodiny až do kýženého
rozbalování dárečků.
Ježíška si každý z nás představuje jinak. Pro
někoho je to hmotná bytost, přičemž část lidí si vybaví
miminko, které tohoto dne povila panna Maria v prostém
chlévě v Betlémě, někdo Ježíše v dospělém věku, pro
jiného je Ježíšek – snad v důsledku vlivu zahraničních
vlivů (americký Santa Claus nebo ruský děda Mráz)
starcem. Ani představy dětí se dle průzkumů v popisu
Ježíška neshodují – děti se výrazně rozlišují v pojetí této
mystické postavy a v určení jejího věku.
Podle dostupných dotazníků bývá postava
Ježíška ale někdy vnímána (možná překvapivě) jako
zvíře. V žebříčku animálních představ drží prvenství
ježek (vlivem jazykové podobnosti těchto slov), druhé
místo si drží představa ptáka.
Pro většinu Čechů je ale postava Ježíška
nehmotná, nespecifikovatelná, abstraktní. Tímto rysem je
český Ježíšek ve světě možná trochu výjimečný. O jeho
podobě, velikosti, odění můžeme jen spekulovat. Jeho
podstata je především duchovní a nese punc něčeho
výjimečného, vzácného, něčeho, čemu podvědomě
vdáváme úctu, čeho si po generace vážíme.
Představa Ježíška se utváří vlivem společnosti,
vlivem rodinných tradic a vlastní interpretace tohoto
celku a v poslední době také vlivem komerčních
tendencí. To, jaké poselství v sobě nesou Vánoce
samotné, je ostatně na každém z nás.
O tradicích v jiných koutech světa se mimo jiné
dočtete v posledním letošním čísle zpravodaje.

VYCHÁZÍ DNE 28. 11. 2015

Usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Karle na svém zasedání dne
18. 11. 2015
SCHVÁLILO
-

1) Žádost pana D. o koupi částí parcel
p.č. 1751/20 – 186 m2, 1751/21 – 6 m2 a
1887/1 – 173 m2 v k.ú. Karle za cenu 10,Kč/m2
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželo se: 0

-

2 ) Záměr obce Karle koupit pozemek od
pana D. p.č. 374/1 – 35 m2 v k.ú. Karle
za cenu 10,- Kč/m2
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželo se: 0

- 3) Darovací smlouvu mezi Skupinovým
vodovodem Svitavy a obcí Karle
Pro: 9
Proti: 0 Zdrželo se: 0

Specifikace sběrného místa pro bioodpad
U Peterkova lesa bylo v letošním roce
vyhrazeno místo pro odpad biologického původu. Jak
již bylo dříve avizováno, jedna část plochy slouží pro
listí a trávu, druhá pro větve. Děkujeme občanům,
kteří odkladový prostor využívají k uvedeným
účelům. Zároveň bychom chtěli požádat ty, kteří si
pletou biologický odpad s jakýmkoli jiným směsným
komunálním odpadem, aby nedělali z tohoto místa
skládku. Nezřídka se stává, že je pod vrstvou trávy
nacházen odpad, pro jehož ukládání a likvidaci platí
zcela jiná pravidla. Ať už je to lino, koberce,
nefunkční vybavení domácností apod. Mezi větvemi
bývají nacházeny předměty rozličného materiálu – od
kovu a plastu po sklo. Zvláště sklo je pak nebezpečné
pro zaměstnance, kteří se následně likvidací odpadu
zabývají. Tímto prosíme o striktní rozlišování
termínu bioodpad. Děkujeme.

Krásné Vánoce plné
klidné, rodinné pohody
a mnoho štěstí, zdraví a
spokojenosti do nového
roku přeje všem
Obec Karle.
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Ježíšek, kapr, cukroví? Jak kde.
Rusko: Děda Mráz
Pravoslavné Vánoce v Rusku se slaví až od
6. ledna. Tradiční besídky – jolky – se slaví ale
už od poloviny prosince. Sídlo dědy Mráze je
v Novém Usťugu. Při ruce má asistentku
Sněguročku a další pomocníky, např.
Berenděje, sněhové báby a kejklíře
Austrálie: Plavky a šortky
U protinožců mají v období
Vánoc léto, děti si užívají
prázdniny a tráví své dny
v ideálním případě na pláži.
K štědrovečerní večeři se
podává
pečený
krocan
nadívaný jedlými kaštany
a jablky. Dezertem je
švestkový nákyp s rozinkami
a s ořechy. S dárky do
Austrálie přiletí Santa Claus.

Velká Británie
Traduje se, že v roce 1588 se na dvoře královny Alžběty podávala pečená
husa. Při večeři královnu vyrušil posel s důležitou zprávou o vítězství Anglie
v bitvě. Od té doby prý pečená husa (popř. krocan) patří na britský
štědrovečerní stůl. Jako dezert se podává biskupský chlebíček a ovocný
pudink. Dárky se rozbalují až 25. prosince ráno, během noci jim je do
připravených punčoch nadělí Santa Claus.
Itálie: Čarodějnice Befana
Italové se Vánocemi tolik nezaobírají. Téměř vůbec nepečou
cukroví. I tady jsou ale dětem dárky dopřány, musí si na ně ale
počkat do 7. ledna. Roznáší jim je ale čarodějnice Befana –
ošklivá, ale hodná žena.

Bulharsko: Děda Koleda
Pravoslavné svátky začínají až 6. ledna. Mnoho domácností slaví
ale i 24. prosince. Některé děti tak dostanou dárky nadvakrát.
Dárečky tu nosí děda Koleda. Ně štědrovečerních stolech bývá
krom hlavního chodu čočka, fazole, zelí. Dezertem je speciální
sladké pečivo ve tvaru kroužků.

Francie: Otec Noël
Francouzský otec Noël je podobný Santa Clausovi. Dárky
přináší komínem. Štědrovečerní tabule je tak bohatá, že
konkurenci nenaleznete asi nikde na světě. Ke krůtě nadívané
jedlými kaštany se podává kaviár, ústřice, šneci, sýry, víno,
šampaňské a jako zákusek dort Büche.
Brazílie: Vánoce na pláži
Ve slunné Brazílii se Vánoce tráví mnohdy
i venku při piknicích. Brazilci většinou nemají
doma živý stromek. Ten je pro mnoho z nich
příliš drahý. Na štědrovečerní tabuli bychom
nalezli čerstvé ryby či pečeného krocana,
čerstvě utržené ovoce a sladkosti. Dárky zde
nosí Papi Noel, který žije v Grónsku a od
Santa Clause byste ho nerozeznali. Protože je
ale v Brazílii velké teplo, tak i brazilský Santa
obléká kalhoty a košili.
Belgie: Pere Noël
nebo Kerstman
Tyto dvě vánoční
postavy
vyznávají
belgické děti podle
toho,
zda
jsou
Vlámové nebo Valoni.
Estonsko: Jöuluvan
Pokud estonské děti
odříkají básničku nebo
zazpívají
písničku,
obdaruje je Vánoční
děda (Jöuluvan).
S obrovským vakem
mu pomáhají trpaslíci
a sobi.

Nizozemí: Sinterklaas
V nizozemských končinách zastiňuje tradiční
Vánoce obdoba našeho Mikuláše. Jmenuje se sice
Sinterklaas, ale vypadá téměř totožně jako náš
Mikuláš. Místo čerta a anděla ho doprovázejí
Černí Petrové, kteří házejí dárky komínem.
Holandské děti proto stavějí boty ke kamnům.
Norsko: Nise
V Norsku děti chystají na
Štědrý den pamlsky pro
domácí skřítky, z nichž
nejznámější je skřítek Nise.
Norové věří, že skřítci
obývají jejich domovy a bdí
nad
rodinným
štěstím.
Skřítci milují rýžovou kaši.

Argentina: Magi
Miska s vodou a stébla
sena přede dveřmi nejsou
určeny pro Ježíška ani
Santa Clause. Dárky zde
naděluje kůň Magi. Aby
neměl na svém putování
hlad a žízeň, připravují
pro
něj
děti
malé
občerstvení. Dárky pak
kůň naděluje do bot, které
děti
připraví
pod
stromeček nebo vedle
postele.
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Polsko: bohatá
tabule
U
našich
polských
sousedů
se
Vánoce slaví ve
velmi honosném
duchu. Podává
se několik druhů
polévek a na
různé způsoby
připravený kapr
na podnosech.
Konzumují se
i ryby mořské.
Nadílka
pod
stromečkem
bývá
také
bohatá.

Německo:
Weinhnachtsmann
V Německu
tradičně
dárky
rozdával
Weinhnachtsmann – měl
zrzavé vlasy a vousy
a k dětem přilétal na
osedlaném
větru.
Základem štědrovečerní
večeře je bramborový
nebo nudlový salát,
k němuž se podávají
drobné karbanátky.
Finsko: Joulupukki
Finsko je jedinou zemí,
kde děti na Štědrý večer
vidí postavu, která jim
nosí dárky. Postava je
oděna do kozlí kůže
a
často
bývá
zobrazována s kozlíkem.
Žije přímo na polárním
kruhu
ve
městě
Rovaniemi. V městečku
ho sice nikdy nikdo
neviděl, ale i tak jsou
jeho obyvatelé hrdí na
slavného spoluobčana.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLE
Plánované akce MŠ Karle na prosinec
1.12. Saunování v Savitaru
2. 12. Divadlo Trstěnice
4. 12. Mikulášská besídka
16. 12. Hvězdička betlémská – divadlo
17. 12. Vánoční besídka pro rodiče

V minulých týdnech naši školku několikrát navštívila paní Dagmar Krpčiarová, dentální
hygienistka. Děti se zábavnou formou prostřednictvím říkanek, básniček, písniček či
pohybových her naučily, jak správně pečovat o ústní hygienu. Každé dítě si navíc odneslo
krásný zubní kartáček a vzorek kvalitní zubní pasty.

Jaké barvy ovládnou letošní Vánoce?

Návod na netradiční baňky

Ani vánoční dekorace se v současnosti nevyhnou
módním trendům. Bytoví designéři, aranžéři, floristé,
ti všichni sledují trendy a přizpůsobují své práce
aktuálním požadavkům.
Letošní barvou Vánoc je bílá a fialová.
Stálicemi jsou klasické barevné kombinace červenozlatá a modro-bílá.
Postupně si stále větší oblibu získávají
přírodní dekorace a návrat k tradičním stylům
zdobení vánočního stromečku; často se pracuje
s přírodními materiály – slámou, kůrou stromů,
dřevem, populární jsou také dekorace pletené,
háčkované nebo textilní, šité.

Vystřihněte si čtverce ze zvolené látky a baňku do ní
zabalte. Nahoře stáhněte gumičkou. Stuhu po
zavěšení veďte pod baňkou. Zespodu přichyťte stuhu
lepidlem k látce. Přes stuhu a gumičku uvažte
mašličku. Hezkým doplňkem je zelená větvička.
Tento a řadu dalších návodů na (nejen) vánoční
vyrábění naleznete na webu časopisu Praktická žena.
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Jezdil rád vlakem, nikoli však na výlet
Obvinění za třiatřicet vloupání do prodejen potravin regionu Svitavska sdělil komisař
sedmačtyřicetiletému muži z Brna. Ten měl způsobit škodu za více jak půl milionu korun na odcizených
věcech a 94 tisíc na poškozených věcech.
Pouhé dva dny po propuštění z výkonu trestu se měl vrátit k obvyklému způsobu obstarávání peněz. Neměl
auto, a tak se vydával na své výpravy vlakem a následně šel pěšky. Urazil opravdu hodně kilometrů,
k některým provozovnám šel i dvě hodiny. Aby lup odnesl, vybíral si lehké zboží, a to cigarety, které odnášel
v igelitových taškách. Na akce si nosil také „pracovní“ oblečení, do kterého se převlékal před vloupáním.
Obchody si vybíral náhodně, vždy to ale byly vesnické provozovny.
Při poslední ze svých výprav byl zadržen kriminální policií. Recidivista v minulosti několikrát
odsouzený za majetkovou trestnou činnost s policisty spolupracoval a přiznal se.
Za zločin krádeže provedené vloupáním se přečin poškození cizí věci může soud vyměřit až osmiletý
trest odnětí svobody.
Zdroj: Policie ČR

Kulturní nabídka
Svitavy
1. 12. Út 19:00 – Divadlo v Řeznické: Leni, Fabrika Svitavy.
Vstupné: 350,- Abonmá.
3. 12. Čt – 17:00 – Taneční škola Scarlett. Fabrika. Vstup: 60,4. 12. Pá 19:00 – Monogram, koncert. Ottendorferův dům.
Vstupné: 150,- Kč.
5. 12. So 15:30 – Mikulášská besídka s Krůčkem. Fabrika.
Vstupné: 150,- Kč.
5. 12. So 19:30 – Těšíme se na Ježíška. Fabrika. Vstup: 190,6. 12. Ne od 9:00- Vánoce ve Svitavách, v muzeu vánoční zvyky,
náměstí – vánoční trhy, Fabrika: Vánoční dílna.
11. 12. Pá 20:00 - UDG a ATMO Music, Fabrika. 230,12. 12. So 19:00 – Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční. Fabrika.
Vstupné 200,- Kč
13. 12. Ne 19:00 – 4TET. Koncert. Fabrika.
13. 12. Ne 14:00 – POSED – Podzimní setkání divadel. Trám.
13. 12. Ne 13:00 – Adventní trhy na náměstí.
20. 12. Ne 13:00 – Adventní trhy na náměstí. Muzeum: řezbáři
a jejich betlémy.
22. 12. Út 19:00 – Div.spolek ZAKLEP: České Vánoce.
24. 12. Čt 22:00 Vánoční setkání v Městském muzeu
26. 12. So 18:00 Vánoční bigbít. Fabrika. Vstup: 150,- Kč.
31. 12. Čt 17:59 Silvestrovský ohňostroj. Nám. Míru Svitavy.

Litomyšl
1.12. Út 19:30 Sex pro pokročilé. Abonmá. Smetanův dům. 350,29.11. – 20.12. Výstava betlémů v piaristickém chrámě Nalezení
sv. Kříže.
4. – 6. 12. Zámecké sklepení v moci pekelné. Pá 16:00-19:20, So
11:00-19:00, Ne 13:00-16:00

do 20.12. Tradiční ozdoby z Podkrkonoší. Zámecké sklepení.
1. 12. 17:00 – 19:00 Výroba pytlíků na mikulášskou nadílku.
Rodinné centrum Litomyšl.
2. 12. St 19:00 Snow film fest – přehlídka filmů o extrémním
lyžování. Zámecký pivovar. Vstup: 60 Kč
4. 12. Pá 21:30 – Hentai Corporation. Koncert. Kotelna. 150 Kč
5. 12. So – Mikulášské besídky např.: v 16:00 v Dance Clubu
U Kolji, v 17:00 v hotelu Zlatá Hvězda.
6. 12. Ne Zimní herna pro děti. Regionální muzeum.
6., 13. a 20.12. 13:00-18:00 Adventní neděle na zámeckém
návrší.
12. 12. So 9:30 – 12:00 Balím to. Výtvarná dílna. Dům
U Rytířů.
13. 12. Ne 15:00 Pohádková neděle: Vánoční hvězda. 70,Smetanův dům Litomyšl.
14. 12. Po 19:30 Vražda na Nilu. Abonmá. Vstupné: 350,Smetanův dům Litomyšl.
14. 12. Po 20:00 Michal Prokop a Framus Five. Koncert. 270,Kotelna.
17. 12. Čt 19:30 Bratři Ebenové. Koncert. Smetanův dům. 340,18. 12. – 20. 12. Mezinárodní výstava vánoční floristiky a
historické zemědělské techniky. Stř.škola zahradnická.
18. 12. Pá 20:00 Sto zvířat. Koncert – 25 let tour. Kotelna. 240,31. 12. Čt 18:00 Dětský silvestrovský ohňostroj. Smetanovo
náměstí.

Polička
5. 12. So 16:00 - 17:00 – Mikuláš na náměstí.
12. 12. So 20:30 Mňága a Žďorp. Div. klub Polička.
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